
SOCIETAT O'HISTÓRIA 
NATURAL OE LES BALEARS 

In memoriam 
Jaume Damians 

Gelabert 
(1960 - 2008) 

El passat 8 dc febrer després 
d' una Il arga i terrible mala ltia ens 
dcixava cn Jaume Damians, el 
Mcnda. Amic, company, estimulador 
d ' idees i d ' ac ti vitats. Parl ar del 
Mcnda és parl ar de la pass ió i impli-
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cació per les coses. Alió que fe ia era Jaumc Damians (cxpcd ició Rcp. Domi nicana) 

ftn s al fons, I' espeleo, la bi ospeleo, els 
seus escarabats curculiónids, la informatica, la Creu Roja i els scrveis soc ials, la scva clara 
implicació política i social, la Societat d ' Históri a Natural de les Ba lears, la seva fa mília, el 
tca tre, .. peró tot amb el fil conductor de I' altruisme, el vo ler donar una ma a qui ho neces
sit as . En Jaume naturali sta impul sa de fo rma fe nna I'estudi de la biospeleologia a les 
Balcars, susc itant I ' interes de joves biólegs, La se va tasca esta més que re fl ectida en treball s 
com els recollits a la bibli ograft a i campanyes d' explorac ió com " MI NO R 87", amb el seu 
amic Xavier Bellés, poss iblement la primera campanya biospeleo lógica rea litzada a les IlIes 
Ba lcars per no estrangers, pcr gent del país. Fruit d 'aquesta pass ió per la biospeleo Ii fou 
dedicada, amb el seu nom de batalla, una especie de crustac i troglobi : Superornal i remis 

menda i Jaume, 1997. 

Una semblan¡;a personal, molt personal 

La nostra coneixenya és remunta a poc després d' haver acabat la carrera, vingué a la 
Uni versitat a fer un seminari , una mica improvisat i informal, sobre la fauna cavernícola (la 
biocspeleologia) de les IlIes Balears i el seu origen. Fou una xerrada amb un ent'usiasme 
inusitat, ni cn Racov itza ho hagués fet tan bé. A partir d 'aquí establírem una relac ió que per-
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duraria al pas del temps. Arel d'aquesta primera presa de contacte amb el món de la 
biospeleologia i de la ma d'en Joan Pons i seva vaig coneixer l'ambient de la Federació 
Balear d'Espeleo. En Jaume també, essent una persona jove, era un deIs veterans, instructor 
d'espeleo i cap del grup de rescat de la Federació. Amb els seus consells i la seva experien
cia anarem a explorar algunes de les cavitats més conegudes i amb imporUmcia biospele
ológica: la cova de na Boixa (Felanitx), la cova de can Sion (Pollen¡;:a), cova de sa Cometa 
des Morts (Escorca), cova de sa Gleda (Manacor), cova de s' Algar (Arta) i moltes, moltes 
altres. 

El meu primer treball a una revista científica el vaig fer amb ell, al número 17 (1992) 
de la revista ENDINS, i tot fou gracies a l'empenta i constant estímul d'en Jaume. La meya 
tesi versava sobre biogeografia i taxonomia de les aranyes, i de seguida, vaig tenir sobre la 
taula els pots de la seva coHecció particular corresponent a aquest grup taxonómico Junts 
estudiarem altres grups com els mol'luscs terrestres o aspectes tan peculiars com fou el 
transsecte de la cova de sa Cometa deIs Morts per constatar la presencia de grups d'especies 
troglófiles i troglóbies. O una revisió sobre el coneixement de la biospeleologia a Mallorca, 
en un especial ENDINS 20 (1995). També ens ensenya els secrets deIs organismes que viuen 
el Medi Subterrani Superficial (MSS), ambient que avui en dia és ben poc conegut i explo
rat. Amb ell posarem trampes a distints indrets de Mallorca, algunes d'elles, tan ben camu
flades que ni nosaltres mateixos fórem capa¡;:os de recuperar-les. Els escarabats, els col·lem
bols, els acars edafics deuen estar menjant l'ésquer, entrant i sortint del tub que teníem que 
recollir. 

Amb altres companys també varem compartir expedicions científiques: a l'arxipelag 
de Cabrera i a la República Dominicana. Tan a una banda com a l'altra en Jaume feia de 
recoHector de material biológic, de tot el que se movia per terra. A més a més, a la Rep. 
Dominicana, a la zona carstica propera a la llacuna d'Oviedo, feia les topografies de totes 
les cavitats. Algunes de les seves topografies resten inedites o inacabades, també algunes de 
les Balears. Moltes vegades m'insistia en que una de les topografies que tenia més iHusió 
en acabar era la de la cova de la Celia o de la Trapa alla a on podem trobar una de les 
colónies més importants de virots PujJinus mauretanicus, teníem que anar amb el nostre 
comú amic M. McMinn. Doncs, queda pendent una visita per concloure-la. Benvolgut 
Jaume, benvolgut Menda, queden tantes coses pendents ... 

La implicació i complicitat amb la Junta de la Societat d'Historia Natural de les 
Balears fou total. Els projecte museístic de la Societat, la reunificació de col'leccions, acti
vació de les bases de dades, actualització de la web de la Societat,oo.Tot seguint la seva vol
untat, na Gusi, la seva dona, en Bernat, en Jordi i en Xavier, els seus filis, feren acte de 
donació a la Societat de tot el material biológic que va anar arreplegant al llarg de la seva 
trajectória com a naturalista i biospeleóleg. No et preocupis que cuidarem i donarem un bon 
ús al que enteníem com a projecte museístic. De fet, part d'aquest material s'esta inventari
ant, ja esta en estudi i prest se veuran publicats resultats. 

Les reunions a la seu del Estudi General LuHia de la Societat tenien una especial ale
gria amb eli i amb altres membres de la Junta. Junts compartírem sopars amb "ses nines" de 
la Societat: amb na Margalida Llabrés, amb n'Aina Carbonell, amb na Natalia Llorente 
Nosti, també membres d'una activa Junta, feien unes tertúlies extraordinariament divertides 
i irrepetibles. 



Un jovc Jaumc Dalllians i el seu amic 
Joan Pons. 
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Amb la malaltia al cos, era present a les assemblees i al sopar an ual de la Societat, 
donant idecs, peró també criticant a la junta sobre aspectes que encara no havíem sabut 
resoldrc. Un d'ell s, el principal, era referent al retorn de la col'lecc ió Joan Pons Moya a la 
Societat. En aquests moments ja es conserven totes el materi al que no són restes vertebrades 
fóssi ls (Mo llusca -actuals i fóssi ls-, peixos, bibliografía, i altres restes di versos). 

El seu darrer emilio fou terrib le per a mi , tot saben de com s' cstaven desenvolupant 
les coscS. Amb lI agrimes en els ull s, mcsos abans, em comenta que 11 0 vo l ia morir sense que 
la col'lecció del Xoni cstas all á a 0 11 vo lia, ul1 a col' lecció d' una persona, d' un am ic unifica
da tot scguint les sevcs darreres vo luntats. 

Asunto: Xoni 
De: jdamial1sg@ono.com 
Responder a: jdamiansg@ono.com 
Fecha: 22/0 1/2008 10:09 
A: guill emx.pons@uib.es 

Supós que ja saps com csta la cole del Xoni ? diguem coses. 

Aquesta foul ' única vcgada quc el va ig enganar, " la col'lecciója és a casa, no te preocupis" . 
El mi ssatgc ja esta dit. 

En Jaume Damians esta més mai amb nosaltres i en el cor de la gent que I 'estimava. Sempre 
il'lusionat amb la publicació de la rev ista ENDINS o el Bolletí de la Societat d' Históri a 
Natura l de Ics Balcars. Les tcrtúli es deis dimarts a la Federac ió d'espeleo, a I' antic loca l del 
ca rrer Posada de L1uc o de is dilluns a la Societat al Lul ' li a ambdues ara al nou local del car-
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Jaumc Damians dcspenjants-se a un avene i amb altres companys a la Il acuna d'Oviedo (Rep. Domini cana). 

rer Margarida Xirgu. El Jaume esta al nostres cors i al nostre pensament, fruit d 'aixo és 
aquesta transcripció de la troballa d' un cap de setmana de febrer de les explorac ions que se 
duen a terme a la cova del pas de Vallgornera ... 

" Hola amics'. El dissabte van aconseguir una seri e de descobertes que són dignes de men
cionar: a més de posar uns 400 m de fiI-guia a partir de la sala de la Fadrina Vella (ja té 
nom) vam connectar amb unes guies nostres i fil s prims que deuen partir del S de la sa la 
Blanca. Després de tornar elll'ere vam rectifi car i aconseguir enllac;ar amb la sa la d 'en Joan 
Max (miss ió aconseguida'). La cosa no acaba aquí, com encara tenia uns 100 m de fiI-guia 
al rodet va ig afica r-me a una ga leri a no massa ampla que parteix a la dreta de I'extrem de 
la ga leri a Joan Max i la cosa va anal' eixamplant-se fins que quan ja se m ' acabava el fil-guia 
vaig fe rmar i veure que a dalt semblava una sa la amb aire. Després d 'emprar el rodet aux
ili ar per sortir a la superficie, efecti vament s'obria davant meu una enorme ga leri a aquati
ca amb aire més gran que la Joan Max. Vaig fe nnar el rodet auxiliar a unes roques per seguir 
nedant per la superficie més de 100 m fins que es tornava a si fonar el paso Dava llant en ver
ti ca l i donant lIum amb el focus es ve ia ulla gran foscor que prossegueix sota les aigües en 
la mateixa direcció. La cova des Pas de Va llgornera segueix ben oberta. Per cert, el nom 
que hem pensat per a la nova sala aeria és Sa la Jaume Damians com a reconeixement i en 
memori a del company espeleoleg que va finar el dia anterior a la troballa. " 

Fins av iat 
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Un divendres, 8 de febrer, el dia de la c10enda de les V Jomades de Medi Ambient de 
les Illes Balears, em donaren la malelda notícia, en Jaume ens deixava. Pero el seus records, 
el seu humor, la seva rialla, la seva actitud crítica estara sempre entre nosaltres. 

Guillem X. Pons 
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